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Polcrom aerozol do nosa 0,02 g/1ml 15 ml
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/ml

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać aer.do nosa, roztwór

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Natrii cromoglicas

Opis produktu
 

Nazwa: Polcrom aerozol do nosa 2% 
Opakowanie: 15 ml 
Sposób użycia: Jedna dawka zawiera 2,8 mg kromoglikanu sodowego.

Dorośli i dzieci powyżej 3 lat - 1 dawka do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę.

Leczenie profilaktyczne sezonowego alergicznego nieżytu nosa należy rozpoczynać co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z
alergenem i kontynuować przez cały sezon.

Zapobiegawczo lek podawać 15-30 minut przed spodziewanym kontaktem z alergenami zwierzęcymi lub natychmiast w razie kontaktu.

Każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną.

Przed pierwszym użyciem nowego pojemnika, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki preparatu.
Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie
dawki leku do nosa.  
Skład:  1 ml roztworu zawiera kromoglikan sodowy 20 mg.

substancje pomocnicze: sorbitol, sodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu dwuwodorofosforan jednowodny, disodowy wersenian.

Wskazania: 
- ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
- zapobiegawczo w leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa
- zapobiegawczo w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa
- zapobiegawczo przed kontaktem z alergenem zwierzęcym (np. sierść psa, kota) powodującym nieżyt nosa.

Polcrom 2% jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym kromoglikan sodowy. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów
komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych. Dzięki temu nie dochodzi do wystąpienia reakcji uczuleniowej. Leczenie profilaktyczne
należy rozpoczynać przed narażeniem na kontakt z alergenem.  
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Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Polcrom 2% jeśli stwierdzono nadwrażliwość na kromoglikan sodowy lub inne składniki
leku.
Lek może być stosowany w ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią.
Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. 
Nie zaobserwowano interakcji kromoglikanu sodowego z innymi lekami podawanymi do nosa.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, Polcrom 2% może powodować działania niepożądane.

Może wystąpić przemijające podrażnienie błony śluzowej nosa, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej, kichanie, rzadko krwawienia z
nosa.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Polcrom 2% mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 

UWAGA! Pojemnik aerozolu do nosa przeznaczony jest do stosowania u jednej osoby ze względu na możliwość zakażeń.

Lek przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do nosa.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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